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15ª MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS  
REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO  

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, Administração Regional no Estado do Ceará, 
representado pelo Presidente do Conselho Regional, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, torna 
pública abertura de inscrição para selecionar projetos para a 15ª Mostra SESC Cariri de 
Culturas, que terá lugar em diversas cidades da região do Cariri cearense, durante o período de 
8 a 13 de novembro de 2013. 

Os projetos apresentados deverão seguir este Regulamento, concordando com suas regras e 
apresentando todos os itens nele descritos. A discordância implicará na desclassificação 
automática do proponente. 

 
2. DO OBJETIVO 

A Mostra SESC Cariri de Culturas visa apresentar um panorama da produção artístico-cultural e, 
para tanto, selecionará projetos nas seguintes categorias: Artes Cênicas (Teatro, Circo, Dança), 
Audiovisual e Artes Visuais, Culturas Populares, Literatura, Música e Artes Integradas. 

A realização da 15ª Mostra SESC Cariri de Culturas está de acordo com a orientação das 
Diretrizes de Ação da Instituição, que considera a área das manifestações artístico-culturais 
como contexto dos mais expressivos, para a formação dos indivíduos, reforçada nas Diretrizes 
do SESC 2011-2015, que prioriza também produtos artístico-culturais que contribuam para 
construir um novo olhar-o-mundo. 

A Mostra não tem caráter competitivo e se apresenta como espaço de estímulo à produção nas 
diversas áreas artísticas, com proposta de intercâmbios interdisciplinares para desenvolvimento 
de projetos colaborativos nas mais variadas categorias. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas. 

3.2. Poderão se inscrever artistas ou grupos de artistas, com representante legal maior de 18 
anos, interessados em participar da 15ª Mostra SESC Cariri de Culturas, a se realizar na região 
do Cariri cearense, no período de 8 a 13 de novembro de 2013. 

3.3. As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, através do preenchimento de 
ficha on-line, disponível no endereço eletrônico http://www.mostracariri.com.br. 

3.4. Toda a documentação requisitada, assim como todas as informações necessárias, estão 
discriminadas nas fichas de inscrição on-line, sendo necessário o upload de parte do material 
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(release, fotos, mapas de palco e de luz, rider técnico, portifólio, currículo e plano de 
montagem) e o direcionamento através de links para vídeo, áudio e endereço eletrônico do 
artista ou grupo. 

3.5. O período de inscrições será de 24/06/2013 a 24/07/2013. 

3.6. Não serão aceitos, para efeito de inscrição, materiais entregues nas unidades do SESC/CE 
ou postados via correios. 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES POR LINGUAGENS 

A Mostra SESC Cariri de Culturas contempla as seguintes linguagens em sua programação: Artes 
Cênicas, Música, Culturas Populares, Audiovisual e Artes Visuais, Literatura, Artes Integradas.  
 
4.1. Artes Cênicas - Teatro, Dança e Circo 

4.1.1. Os espetáculos poderão ser realizados em salas de teatro, auditórios, espaços 
alternativos ou na rua, respeitando às necessidades técnicas informadas na ficha de inscrição. A 
Mostra SESC Cariri de Culturas normalmente utiliza para sua programação os seguintes tipos de 
espaços cênicos: 

a) Teatro de Palco Italiano; 
b) Teatro de Palco Multiconfigurado – para espetáculos de arena, semiarena, elizabetano e 

italiano; 
c) Praças e espaços abertos – para espetáculos de rua e Circuito Patativa do Assaré, esses 

espaços normalmente não são cobertos. O Circuito Patativa do Assaré é um projeto de 
circulação de espetáculos de Teatro de Rua realizados em escolas e praças públicas em 
municípios atendidos pelo SESC/CE. 

4.1.2. Cada grupo/companhia poderá inscrever um ou mais espetáculos, devendo 
necessariamente constar: 

a) Ficha de inscrição on-line preenchida integralmente; 
b) Link de vídeo do espetáculo, na íntegra; 
c) 3 (três) fotografias do espetáculo (as imagens digitalizadas devem ser de boa resolução -

360DPI e apresentar os créditos, pois serão utilizadas no material gráfico e distribuídas com 
a imprensa); 

d) Release do grupo e do espetáculo; 
e) Sinopse do espetáculo; 
f) Ficha técnica do espetáculo; 
g) Rider técnico (som e luz); 
h) Necessidades técnicas e de logística para as apresentações; 
i) Autorização/declaração da SBAT e/ou ECAD; 
j) É recomendado adicionar: 
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I. Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; 
II. Críticas, material de imprensa, fotos, vídeos, programas, cartazes, cartas e/ou 

depoimentos de artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros documentos que 
informem sobre as atividades do grupo ou companhia; 

III. Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o espetáculo. 
 

4.1.3. Cada grupo participante é responsável pela montagem do seu espetáculo, devendo 
obrigatoriamente comunicar com antecedência à organização as necessidades de ordem 
técnica e/ou logística, que serão atendidas dentro das possibilidades da Mostra. 

4.1.4. Profissionais de teatro, dança e circo poderão encaminhar propostas para a realização de 
oficinas, palestras, através de complemento da ficha de inscrição, onde deve constar: 

a) proposta pedagógica (em caso de oficina); 
b) currículo do oficineiro/palestrante; 
c) necessidades técnicas, materiais necessários, tipo de espaço físico necessário, etc. 
 
4.2. Música 

4.2.1. Os espetáculos poderão ser realizados em salas de teatro, auditórios, palcos e espaços 
abertos. 

4.2.2. Cada grupo/artista poderá inscrever um ou mais espetáculos, devendo necessariamente 
constar: 

a) Ficha de inscrição on-line e preenchida integralmente; 
b) Release e histórico do grupo/artista e do espetáculo; 
c) Links de áudio com o repertório proposto; 
d) 3 (três) fotografias do espetáculo (as imagens digitalizadas devem ser de boa resolução – 

360 DPI e apresentar os créditos, pois serão utilizadas no material gráfico e distribuídas 
com a imprensa); 

e) Link de vídeo do espetáculo inscrito; 
f) Mapa de Palco e Rider técnico (som). 
 
4.2.3.  Artistas e grupos de artistas poderão encaminhar propostas para a realização de oficinas, 
palestras, através de complemento da ficha de inscrição, na qual deve constar: 

a) proposta pedagógica (em caso de oficina); 
b) currículo do oficineiro/palestrante; 
c) necessidades técnicas, materiais necessários e tipo de espaço físico necessário. 

  
4.3. Culturas Populares 
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4.3.1. Os grupos e artistas que comporão o Núcleo de Culturas Populares serão convidados pelo 
SESC, não sendo necessária a inscrição neste instrumento de seleção.  
 
4.4. Artes Visuais 

4.4.1. Poderão se inscrever artistas e grupos de artistas para apresentar trabalhos nas diversas 
linguagens das Artes Visuais compondo exposição coletiva, a saber:  

4.4.2. Exposição 

Serão selecionados dois projetos de exposição, inéditos no Cariri, que deverão ocupar as 
galerias das Unidades SESC Crato e SESC Juazeiro – em anexo seguem as plantas com as 
dimensões. Todos os encargos da montagem dos trabalhos, assim como eventual transporte 
das obras fica sob a responsabilidade do selecionado, estando sob encargo do SESC as 
plotagens de textos e pintura das galerias. Galeria SESC Crato.pdf /Galeria SESC Juazeiro.pdf. 
 
4.4.3. Trabalhos em Artes Visuais 

Serão selecionados projetos individuais ou coletivos, a serem realizados nas ruas ou bairros das 
cidades participantes da Mostra, na região atendida, em prédios, praças e outros, com 
intervenções, instalações, performances e outros.  
 

4.4.4. Realização de Oficinas: Apresentar propostas de oficina na linguagem das Artes Visuais.  

a) proposta pedagógica (em caso de oficina); 
b) currículo do oficineiro/palestrante; 
c) necessidades técnicas, materiais necessários e tipo de espaço físico necessário. 
 
4.4.5. Para a inscrição de trabalhos deverão ser observados os seguintes itens: 

a) Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida; 
b) Portfólio (em .pdf); 
c) Curriculum resumido (em .dos); 
d) Título; 
e) Apresentação (em .doc ou .pdf); 
f) Plano de montagem (em .pdf); 
g) Até 3 imagens em boa resolução (em .tif ou .jpg); 
h) Link de vídeo em plataforma digital; 
i) Indicações técnicas de montagem. 

 
4.4.6. Os trabalhos apresentados devem ser inéditos na Mostra SESC Cariri de Culturas. 

4.4.7. O Proponente poderá inscrever mais de um projeto. 
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4.5. Audiovisual 

Poderão ser inscritos projetos nas seguintes categorias do Audiovisual: 

a) Filmes: Poderão se inscrever filmes com qualquer duração e qualquer formato. O formato de 
exibição é prioritariamente em DVD, caso o diretor deseje exibir em outro formato, deverá se 
responsabilizar pela exibição. 

b) Mostra de Filmes 

Será realizada Mostra de filmes de artistas, apresentados em praça pública ou local destinado 
às apresentações de audiovisual.  

 
c) Realização de Oficinas: Apresentar proposta de oficina na área de cinema, vídeo, imagem ou 
som.  

4.5.1. Na ficha de inscrição deverão constar as seguintes informações: 

a) Dados do proponente; 
b) Título; 
c) Duração; 
d) Ano; 
e) Janela de apresentação (para as categorias a, c); 
f) Link para o filme ou experiência visual em plataforma on-line(obrigatório para a categoria 

a); 
g) Sinopse do filme ou da ação a ser realizada; 
h) Apresentação da proposta, no caso de Oficina, com plano de aulas dia a dia;  
i) Três imagens em boa resolução. Para a categoria Oficina apresentar uma fotografia do 

oficineiro (360 DPI) e, se possível, fotografias da oficina realizada em outros espaços ou da 
prática proposta; 

j) Ficha técnica; 
k) Curriculum vitae resumido do proponente. 

 
4.5.2. O proponente poderá se inscrever e apresentar mais de um filme ou proposta de 
oficinas. 

 
4.6. Literatura 

4.6.1. Poderão se inscrever autores, artistas e grupos de artistas para apresentar trabalhos nas 
seguintes linguagens da Literatura: palestras, mesas-redondas, diálogos, lançamentos de livros, 
revistas ou cordéis, performances poéticas, recitais e contação de histórias.  

4.6.2. Cada autor, artista ou grupo poderá inscrever um ou mais trabalhos, onde deve 
necessariamente constar: 
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a) Ficha de inscrição on-line e preenchida integralmente; 
b) Link de vídeo da apresentação, caso se aplique; 
c) 3 (três) fotografias da apresentação (as imagens digitalizadas devem ser de boa resolução – 

360 DPI e apresentar os créditos, pois poderão ser utilizadas no material gráfico e 
distribuídas para a imprensa); 

d) Release do grupo e da apresentação; 
e) Sinopse da apresentação; 
f) Ficha técnica da apresentação; 
g) Rider técnico (som e luz), caso se aplique; 
h) Necessidades técnicas e de logística para as apresentações; 
i) É recomendado adicionar: 

I. Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; 
II. Críticas, material de imprensa, fotos, vídeos, programas, cartazes, cartas e/ou 

depoimentos de artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros documentos que 
informem sobre as atividades do grupo ou companhia; 

III. Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a apresentação. 
 
4.6.3. Cada grupo participante é responsável pela montagem de sua apresentação, devendo 
obrigatoriamente comunicar com antecedência, à organização, as necessidades de ordem 
técnica e/ou logística que serão atendidas dentro das possibilidades da Mostra. 

4.6.4. Autores, artistas e grupos de artistas poderão encaminhar propostas para a realização de 
oficinas, palestras, através de complemento da ficha de inscrição, na qual deve constar: 

d) proposta pedagógica (em caso de oficina); 
e) currículo do oficineiro/palestrante; 
f) necessidades técnicas, materiais necessários e tipo de espaço físico necessário. 
 
4.7. Artes Integradas 

4.7.1. Entende-se por Artes Integradas na Mostra SESC Cariri de Culturas as propostas que 
articulem mais de uma linguagem artística, em uma só atividade, podendo, no sítio, ser 
inscritas na linguagem de interesse.  

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A Seleção será realizada por uma equipe de curadoria composta por técnicos do SESC e 
profissionais com notório reconhecimento no segmento cultural. 

5.1.1. Critérios de seleção: 

a) Apresentar qualidade técnica e/ou artística; 
b) Promover a formação de plateias; 
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c) Apresentar viabilidade estrutural dentro das possibilidades da Mostra; 
d) Difundir a arte e a cultura regional e universal. 
 
5.2. A equipe de Seleção é autônoma e soberana em suas decisões, ficando a cargo do SESC/CE 
a resolução de questões que não estejam dispostas neste Regulamento. 

5.3. É vetada a participação de qualquer projeto que esteja vinculado, em algum de seus 
aspectos, a qualquer membro da equipe de Seleção ou colaborador do SESC/CE. 

5.4. O SESC/CE se reserva o direito de ampliar ou complementar a programação através de 
convites a artistas e grupos, de acordo com a necessidade, bem como de compor a 
programação das Culturas Populares e das Artes Integradas, criando-se uma comissão técnica 
para escolha dos grupos de acordo com sua qualidade artística.  

5.5. O resultado da Seleção será publicado no sítio da Mostra até 30 de agosto de 2013. 
 
6. DAS APRESENTAÇÕES 

6.1. A definição da programação final de apresentações, inclusive dias e horários, no período da 
Mostra, é organizada pelo SESC. 

6.2. O tempo de montagens e desmontagens submetem-se às variantes: local, grupos inscritos 
para o mesmo espaço, necessidades de produção e linguagens. 

6.2.1. Artes Cênicas: O tempo disponibilizado para montagem, apresentação e desmontagem é 
determinado previamente pela produção da Mostra e informado aos grupos em data anterior à 
da apresentação. Para a realização do espetáculo e elaboração do contrato será necessário o 
envio, conforme a natureza do mesmo, autorização da SBAT – Sociedade Brasileira de Autores 
Teatrais. Se o grupo não comprovar o termo de cessão de direitos autorais (ANEXO I), ou 
pagamento, bem como a isenção do recolhimento dos direitos autorais, o SESC/CE se reserva ao 
direito de desclassificar o proponente. Em se tratando de autoria própria, preencher termo de 
autoria (ANEXO II). 

6.2.2. Música: O tempo disponibilizado para montagem de palco e passagem de som, bem 
como o cronograma de passagem de som, será determinado previamente pela produção da 
Mostra e informado aos grupos em data anterior à data da apresentação. 

6.2.3. Artes Visuais e Audiovisual: Os artistas responsáveis pelas exposições ou exibições 
deverão chegar com antecedência à abertura da Mostra, sendo esse prazo negociado com a 
organização do evento conforme as necessidades do trabalho. O SESC/CE não se responsabiliza 
pelo transporte de materiais, salvo alguns casos em que haja disponibilidade em carros do 
SESC, sendo isso acordado diretamente com a organização. 
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6.2.4. Culturas Populares: As apresentações das Culturas Populares ocorrerão em espaços 
abertos ou fechados, sendo respeitadas as necessidades técnicas e características próprias de 
cada manifestação artística. 

6.2.5. Literatura: Acontecerá em espaços apropriados ao desenvolvimento da linguagem, em 
suas características específicas para cada formato. 

 
7. DOS PAGAMENTOS 

7.1. Os pagamentos de cachês e outras demandas serão feitos mediante apresentação de 
contrato assinado por responsável legal e nota fiscal. 

7.2. Somente serão aceitas notas de Pessoa Jurídica. 

7.3. Os artistas e grupos que já estiverem com Nota Fiscal, logo após suas apresentações, 
deverão procurar a Gerência Financeira do SESC, com escritório de representação durante a 
Mostra nas Unidades de Crato e Juazeiro, para o agendamento do pagamento. 

7.3.1. Os dados da nota fiscal e conta corrente deverão ser da mesma empresa. 

7.3.2. Pagamentos agendados para períodos posteriores ao da Mostra só serão efetivados por 
depósito em conta corrente. Só receberemos notas fiscais até o último dia útil de 2013. 

7.4. Os cachês de apresentação a serem pagos na Mostra obedecerão os seguintes critérios: 

a) Artes Cênicas (Circuito Patativa do Assaré, Teatro Infantil, Teatro de Rua, Teatro Adulto e 
Dança): R$2.500,00 por apresentação; 

b) Música: R$2.500,00 por apresentação; 

c) Culturas Populares: R$R$1.100,00 

d) Artes Visuais: R$1.000,00 

e) Audiovisual: R$1.500,00 

f) Literatura: R$R$1.500,00 
 
8. SOBRE A ENTRADA NOS ESPETÁCULOS 

8.1. As bilheterias – sistema, logística e planejamento de venda antecipada e local de ingressos 
– são de responsabilidade do SESC/CE. 

8.2. Os preços dos ingressos são definidos pelo SESC/CE e podem variar, desde entrada gratuita 
até valores praticados pela instituição. A possibilidade de troca de ingressos por bens e/ou 
serviços é decisão única e exclusiva do SESC. 
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Ao fazer a inscrição do projeto na Mostra, fica acordado que a companhia ou o artista 
aceita todas as condições apresentadas neste Regulamento. 

9.2. O SESC oferece transporte em trechos nacionais, para até 5 participantes da apresentação, 
auxílio-alimentação e hospedagem para os artistas e grupos selecionados, durante o período 
de prestação de serviço na 15ª Mostra SESC Cariri de Culturas. 

9.2.1. O auxílio-alimentação é feito na forma de tickets no valor de R$ 8,00 (oito reais) por 
refeição (almoço e jantar), aceitos em diversos restaurantes e lanchonetes das cidades 
participantes, previamente credenciados pelo SESC/CE. 

9.2.2. As hospedagens são dispostas de acordo com as vagas e condições dos hotéis locais, 
cabendo ao SESC/CE essas alocações. 

9.2.3. O SESC garante transporte terrestre em ônibus fretados para os trechos locais. As 
passagens aéreas só serão ofertadas para trechos nacionais, mediante disponibilidades de 
assento e com reservas feitas através do setor de Turismo do SESC/CE. 

9.3. Ao ser selecionado, o artista ou grupo cede ao SESC/CE o direito de uso das imagens 
enviadas na ficha de inscrição, que poderão ser utilizadas nas peças publicitárias de divulgação 
da Mostra SESC Cariri de Culturas. 

9.4. Os artistas e grupos que compuserem a programação da Mostra cedem automaticamente 
o direito de utilização das imagens produzidas durante suas apresentações, entrevistas e 
demais atividades ao SESC/CE, para integrar banco de imagens e possível utilização em peças 
publicitárias. 

9.5. Os artistas e grupos que se inscreverem com vídeos cedem, automaticamente, para o 
SESC/CE, o direito de exibição na 15ª edição da Mostra SESC Cariri de Culturas, dentro da 
programação para a qual foi selecionado.  

9.6. Dúvidas ou omissões serão esclarecidas pela produção da Mostra, cuja decisão será 
sempre soberana. 
 
OBS.: A inscrição gerará automaticamente um número de protocolo que servirá como 
comprovante. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Pelo presente instrumento jurídico particular, (nome do cedente), (brasileiro), (estado civil), 

(profissão) , portador(a) da Cédula de Identidade nº ________________________________, 

CPF nº __________________________________, domiciliado na 

________________________________________________________, na condição legal de 

autor/detentor dos direitos autorais sobre a(s) obra(s)/ criação(ões) intitulada(s) 

_________________________________________, decide pelo presente Termo de Cessão de 

Direitos Autorais, em ceder à/ao _________________________________________________, 

sediado(a) na ________________________________, CNPJ nº _________________________, 

os direitos patrimoniais e de autor referentes à obra(s)/ criação(ões) supramencionadas, com 

fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de 

Direitos Autorais), para a finalidade específica de 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

Local e data 

 

 

Nome e assinatura do autor/detentor dos direitos autorais. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA 

 

Por este instrumento,_______________________________________________________ 

(nome, nacionalidade, estado civil, endereço, CPF) declara ser o responsável pelo 

obra/espetáculo _____________________________, sendo diretamente responsável pela 

criação e desenvolvimento da Propriedade Intelectual relacionada, declarando que em caso de 

contestação de autoria do mesmo, o proponente contemplado será responsabilizado civil e 

criminalmente, isentando o SESC - Serviço Social do Comércio de qualquer responsabilidade a 

respeito do obra/espetáculo apresentado. 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Autor 


